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АНОТАЦІЯ 

Формулювання проблеми. Модернізація освіти призводить до інтенсивного оновлення її понятійно-термінологічного апарату. 
Науковці майже завжди у своїх дослідженнях пропонують авторські варіанти формулювань як фундаментальних 
понять, так і новоутворених термінів, що призводить до появи понятійного дисонансу. У зв’язку з тим, що візуалізація 
стає однією з найпопулярніших форм представлення навчальної інформації, починає формуватися словник «візуальної» 
освіти. Тому досліднику, який починає свої пошуки у рамках зазначеної тематики, важко розібратися із змістом кожної 
з цих категорій та їх ієрархією.  

Матеріали і методи. Аналіз науково-педагогічних джерел для визначення змістового наповнення понять «графічна грамотність», 
«візуальна грамотність», їх співвідношень та кореляції з іншими поняттями словника «візуальної» освіти. 

Результати. Спільною основою понять «графічна грамотність» та «візуальна грамотність» є поняття «грамотність» як 
повноцінне володіння людиною знаннями, вміннями в деякій області і використання їх для досягнення професійних 
результатів у її професійній діяльності. Вид грамотності визначається залежно від відповідного виду діяльності. 
Графічна грамотність у вузькому розумінні – показник сформованості навичок письма, автоматизований спосіб 
перекодування звукової форми слова в графічну при безпосередньому відтворенні її на папері. Графічна грамотність у 
широкому розумінні – це інтегративне особистісне утворення, що включає взаємопов'язані елементарні знання теорії 
зображень та вміння читати та створювати різні графічні зображення за допомогою певних графічних засобів. 
Поняття візуальна грамотність трактується як вміння розпізнавати, аналізувати, інтерпретувати, створювати і 
використовувати візуальну інформацію в процесі комунікації. Поняття візуальної грамотності містить певні аспекти 
комунікації між об’єктом та суб’єктом сприйняття. 

Висновки. Поняття «графічна грамотність» та «візуальна грамотність» несуть під собою різні сенси, а тому мають 
використовуватися коректно. 

 

КЛЮЧОВІ СЛОВА: грамотність, графічна грамотність, візуальна грамотність, культура, освіта. 

 
ВСТУП 

Постановка проблеми. Модернізація освіти призводить до інтенсивного оновлення її поняттєво-
термінологічного апарату. Багато з новоутворених термінів ще не отримали загальновживаних дефініцій, не мають 
сталої типології, однак уводяться до активного обігу як у науці, так і в освіті. Науковці майже завжди у своїх 
дослідженнях пропонують авторські варіанти формулювань як фундаментальних понять, так і новоутворених термінів. У 
зв’язку з тим, що візуалізація стає однією з найпопулярніших форм представлення навчальної інформації, починає 
формуватися словник «візуальної» освіти, який містить такі категорії як «наочність», «візуалізація», «візуальне 
мислення», «графічна грамотність», «візуальна грамотність», «графічна компетентність», «візуальна компетентність», 
«графічна культура», «інтелектуально-графічна культура», «візуальна культура». Тому досліднику, який починає свої 
пошуки у рамках зазначеної тематики, важко розібратися із змістом кожної з цих категорій та їх ієрархією.  

Особливо цікавою є ситуація, яка склалася стосовно понять «грамотність», «компетентність» та «культура». Так, 
наприклад, В. А. Ребрина, досліджуючи поняття, які використовуються у сфері цифрових технологій, стверджує, що 
«цифрова культура» – це синонім «цифрової грамотності» (Ребрина, 2014) Л. Г. Гаврілова та Я. В. Топольник вважають, 
що поняття «цифрова компетентність» порівняно з дефініціями «цифрової культури» та «цифрової грамотності» є значно 
ширшим і більш загальним (Гаврілова&Топольник, 2017). О. М. Джеджула, аналізуючи співвідношення між поняттями 
«графічна компетентність» і «графічна культура», наголошує на тому, що «графічна культура» є більш широким  
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Сучасні учні та студенти – представники покоління Z – мають, так зване, кліпове мислення, яке характеризується 
фрагментарністю, алогічністю, відсутністю цілісної картини сприйняття навколишнього світу. Як наслідок, людина не 
може тривалий час зосереджуватися на будь-якої інформації, у неї знижена здатність до аналізу довгих логічних 
ланцюжків і представники покоління мають переважно візуальний тип сприйняття інформації. У представників 
покоління Z рано формується графічна грамотність, що дозволяє молодому поколінню з легкістю дешифрувати зміст 
графічної інформації, символічних виразів, навіть при відсутності текстового супроводу. 

1. В рамках формування словника «візуальної» освіти доцільним є аналіз таких категорій як «графічна 
грамотність» та «візуальна грамотність», оскільки у науковій літературі трактування цих понять різнорідні і не завжди 
аргументовані. 

2. Графічну грамотність слід мислити у двох розуміння. Графічна грамотність у вузькому розумінні – це показник 
сформованості навичок письма, автоматизований спосіб перекодування звукової форми слова в графічну при 
безпосередньому відтворенні її на папері. Графічна грамотність у широкому розумінні – це інтегративне особистісне 
утворення, що включає взаємопов'язані елементарні знання теорії зображень та вміння читати й створювати різні 
графічні зображення за допомогою певних графічних засобів.  

3. Візуальна грамотність – це вміння розпізнавати, аналізувати, інтерпретувати, створювати і використовувати 
візуальну інформацію в процесі комунікації. 

4. Поняття графічна та візуальна грамотність слід розмежовувати через тип інфоромації, яку опрацьовують чи 
використовують: графічний (за формою представлення) чи візуальний (за способом сприйняття).  
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GLOSSARY OF “VISUAL” EDUCATION: GRAPHICAL LITERACY, VISUAL LITERACY 
M.G. Drushlyak 

Makarenko Sumy State Pedagogical University, Ukraine 
Abstract.  
Formulation of the problem. The modernization of education leads to an intensive renewal of its conceptual terminology apparatus. Scientists 

always offer author's variants of the wording of both fundamental concepts and newly created terms in their research, which leads 
to the emergence of conceptual dissonance. Due to the fact that visualization becomes one of the most popular forms of 
presentation of educational information, the glossary of "visual" education begins to be formed. Therefore, it is difficult to 
understand the content of each of these categories and their hierarchy for a researcher who begins his quest for a given topic. 

Materials and methods. Analysis of scientific and pedagogical researches for determining the content of the concepts "graphic literacy", "visual 
literacy", their correlations with other concepts of the glossary of "visual" education. 

Results. The common basis for the concepts "graphic literacy" and "visual literacy" is the concept "literacy". Literacy is the full possession of 
person knowledge, skills in a certain area and use them to achieve professional results in his professional activities. The type of 
literacy is determined depending on the type of activity. By synthesizing different interpretations of the concept "graphic literacy", 
we formulate the following. Graphic literacy in the narrow sense is an indicator of the formation of writing skills, an automated 
way of recoding the sound form of the word in a graphic with direct reproduction of it on paper. Graphic literacy in the broad sense 
is an integrative personal entity that includes interconnected elementary knowledge of the theory of images and the ability to read 
and create various graphic images using certain graphical means. The concept “visual literacy” is a concept in the field of 
photography, art, graphic design, media and is interpreted as the ability to recognize, analyse, interpret, create and use visual 
information in the communication process. In trying to delineate the concept “graphic and visual literacy”, we note that in both 
cases it is about the ability to perform certain actions with information, graphic or visual. This classification of the concept of 
information is based on different features: visual information (in the way of perception) is that perceived by the organs of vision, 
and graphical information (in form of representation) is information in the form of images, tables, charts, graphs, etc. In addition, 
the concept of visual literacy contains certain aspects of communication between an object and a subject of perception. 

Conclusions. The results of this study give an opportunity to understand the conceptual dissonance of the glossary of "visual" education, in 
particular, to deal with the content and correlation of the concepts "graphic literacy" and "visual literacy", since the interpretation 
of these concepts is heterogeneous and not always argued in the scientific literature. 

Keywords: glossary of “visual” education, literacy, graphical literacy, visual literacy. 

 
  


